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Dodatek č. 4 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování
reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských

pozemcích č. 5812010, uzavřené dne 14. 10. 2010

Smluvní strany:

1. Pronajímatel: Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, DIČ:CZ00268810
Sídlo; Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Bankovní spojení; Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č.účtu; 1222—42657 1/0100, v.s. 9460704409
(dále jen »pronajímatel)

2. Nájemce: euroAWK s.r.o.,
Sídlo: Babákova 2390/2, Chodov, 748 00 Praha 4
IČO; 24196819
DIČ; CZ24196819
zastoupené; Bc. Kateřinou Sekytovou, MSc., na základě pověření
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložka 187727
(dále jen „nájemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o podmínkách
umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských

pozemcích č. 58/2010, uzavřené dne 14. 10. 2010

1.1. Pronajímatel a společnost euroAWK s. r. o., 1ČO; 43965777, se sídlem Konopišt‘ská
739/1 6, Praha 70, jako nájemce uzavřeli dne 14. 10. 2010 smlouvu o podmínkách umístění a
provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích č.
58/2010 (dále jen „Smlouva“) a následně dodatky č. 1,2 a 3 k této smlouvě. Společnost
euroAWK s. r. o., ICO; 43965717, se sídlem Konopišt‘ská 739/1 6, Praha 10, v důsledku fúze
sloučením zanikla a její jmění přešlo na na nástupnickou společnost euroAWK s. r. o., ICO;
24196879, se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, která se stala nájemcem
ve smluvním vztahu založeném Smlouvou.

1.2. Na základě žádosti nájemce se smluvní strany dohodly na posunutí termínu splatnosti
nájemného (záloh na nájemné) za II. a III. čtvrtletí roku 2020 do 30. 4. 2021, ato zdůvodu
hospodářských dopadů epidemie COVID-19.

1.3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách
Smlouvy:
V článku V. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 70, který zní takto:
10. Nájemné (zálohu na nájemné) za II. čtvrtletí roku 2020 ve výší 467.941 Kč včetně 27%
DPH a nájemné (zálohu na nájemné) za lIl. čtvrtletí roku 2020 ve výši 467.941 Kč včetně
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21% DPH je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději do 30. 4. 2021. Nájemce je

tedy povinen uhradit pronajímateli celkové nájemné za rok 2020 (s výjimkou zálohové p‘atby

nájemného za L čtvrtletí 2020) nejpozději do 30. 4. 2021.

II.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem Č. 4 nedotčená zůstávají nadále

v platnosti v původním znění.

2.2. Posunutí termínu splatnosti nájemného za podmínek uvedených v tomto dodatku č. 4 ke

Smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2020/872 ze dne

21.07.2020.

2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě neplatné či

neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě, která

zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit

ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

Uvedené platí obdobně í v případě zrušení dodatku č. 4 ke Smlouvě dle 7 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Do té doby platí odpovídající úprava

obecně závazných právních předpisů Ceské republiky.

2.4. Dodatek Č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž pronajímatel

obdrží dvě vyhotovení a nájemce jedno vyhotovení.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen na základě

vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných

podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že na Smlouvu a dodatky č. 1,2,3 a 4 ke Smlouvě se mj.

vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a pronajímatel je dle

2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru

smluv.

2.7. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních

stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2.8. Nájemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy a dodatků č. 7,2,3 a 4 ke

Smlouvě v registru smluv v plném znění (včetně všech příloh).

2.9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva a dodatky Č. 1,2,3 a 4 ke Smlouvě neobsahují

žádná obchodní tajemství a nájemce souhlasí s uveřejněním Smlouvy a dodatků č. 7,2,3 a 4

ke Smlouvě (vč. metadat) v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.10. Dle 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění Smlouvy a dodatků

č. 1,2,3 a 4 ke Smlouvě třeba, aby byly uveřejněny způsobem tam stanoveným, a to včetně

vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném

rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
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Identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec

Králové, IC: 00268810, DIČ: CZ00268870, DS: bebb2in

b. euroAWK s.r.o., Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 24796819,

DIČ: CZ247 96819, DS: q998t3v

- vymezení předmětu smlouvy: nájemní smlouva — nájem pozemků a staveb za účelem

umístění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy

- cena: nebude uvedena, neboť ve smlouvě není stanovena cena a hodnotu předmětu

smlouvy nelze určit
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům

zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne:
182. 2020 V Praze dne: I. Ů1

Ph rmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc. Bc. Kateřina Sekytová, MSc.

primátor města na základě pověření za
eur‘áAWK s.r.o.
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